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Zgodnie ze standardami ISO 9001 

Weszło w życie w dniu _______ 2014 roku 

ІК-52/04 

Wersja 01 

Zmieniono stron 00/02 

Komitet wykonawczy Iwano-Frankowskiej Rady Miejskiej 

KARTA INFORMACYJNA 

Uzgodnienie ulepszenia placów targowych na okres letni  

Oryginał: upoważniony ds. ISO 

kopii: zgodnie z rejestrom do wysłania 
 

Wykonano: Uzgodniono: Uzgodniono: 

Naczelnik wydziału handlem 

Komitetu wykonawczego Rady 

Miejskiej 

_______________ О.Ganczak 

Upoważniony ds. ISO 

 

 

_______________А.B.Łys  

Mer miasta 

 

 

______W.А.Аnuszkewyczus  

"___"_________ 2014 r. "___"_________ 2014 r. "___   "_________ 2014 r. 

1 Komórka organizacyjna 

świadcząca usługę 

Wydział handlu Komitetu wykonawczego Rady Miejskiej 

 

2 Miejsce składania 

dokumentów 

Centrum Świadczenia Usług Administracyjnych 

ul.Niezależności, 9 

telefon/faks : 75-01-19, 75-21-41 

e-mail: cnap@mvk.if.ua , 

strona internetowa: www.cnap.if.ua 

Godziny pracy: 

poniedziałek, czwartek: 9.00 - 20.00 

wtorek, środa, piątek, sobota: 9.00 - 16.00 

3 Wymagane załączniki 1.Wniosek odpowiedniego wzoru. 

2.Oryginał i kopia paszportu na płac targowy na okles letni 

uzgodnionego/ponownie uzgodnionego przez Wydział 

Architektury i Budownictwa. 

3.Kopia paszportu technicznego na obiekt stacionarny, obok 

którego znajduje się plac targowy na okres letni. 

4.Umowa o współpracy z zakładem restauracyjnego 

gospodarstwa. 

5.Rozszeżony wypis z Jedynego Państwowego Rejestru osób 

prawnych i osób fizycznych przedsiębiorców (oryginał), do dnia 

zabezpieczenia dostępu państwowych administratorów do 

Jedynego Państwowego Rejestru osób prawnych i osób 

fizycznych.    
Uwaga: kopii dokumentów składane razem  

z oryginałami (dla weryfikacji) lub poświadczone 

notarialnie. 

4 Kolejność i sposób 

składania dokumentów 

Osobiście lub przez przedstawiciela posiadającego 

pełnomocnictwo (poświadczone notarialnie). 

5 Wymagane opłaty  Brak. 

6 Termin załatwienia sprawy 30 dni kalendarzowe. 

7 Wynik świadczenia usług Wypis z uchwały Komitetu wykonawczego Rady Miejskiej. 

8 Sposób odbioru 

dokumentów 

Osobiście lub przez przedstawiciela posiadającego 

pełnomocnictwo (poświadczone notarialnie). 

9 Podstawa prawna 1.Konstytucja Ukrainy z dnia 28 czerwca 1996 r. (z póz. zm.). 

2.Ustawa Ukrainy nr 280/97 z dnia 21 maja 1997 r.  

mailto:cnap@mvk.if.ua
http://www.cnap.if.ua/
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o samorządzie terytorialnym Ukrainy (z poź. zm.). 

3.Ustawa Ukrainy nr 1029-XII o ochronie praw 

konsumentów z dnia 12 maja 1991 r.. 

4.Ustawa Ukrainy nr 2807-1U  z dnia 06 września 2005 r.  

o poprawie stanu osiedli ludzkich. 

5. Rozporządzenie nr 833 GMU z dnia 15 czerwca 2006 r.  

o zatwierdzeniu zasad prowadzenia działalności handlowej 

norm obsługi handlowej ludności 

6. Uchwała nr 152 Mejskiego Komitetu Wykonawczego  

z dnia 20 marca 2014 r. o zatwierdzeniu nowej publikacji 

postanowienia o umieszczeniu i zasadach  ulepszenia płaców 

targowych na okres letni  w Iwano-Frankowsku. 
 


